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Zoveel streken, zoveel pasta’s

Hoe pasta precies is ontstaan is onbekend. Maar
het is een fabeltje dat Marco Polo de pasta in de
dertiende eeuw uit China naar Italië bracht. Al
in 1154 stond er op Sicilië een pastafabriekje;
waarschijnlijk hebben de Arabieren de pasta
ingevoerd. Toen de tomatenplant in de achttiende
eeuw vaste voet aan de grond kreeg in Italië,
kwamen pasta en tomaat bij elkaar: dat werd een
vruchtbare ontmoeting! In vroeger tijden hingen de
Italianen de pasta na bereiding in de zon om haar
te laten drogen, vanaf de twintigste eeuw gebeurde
dat steeds vaker machinaal. Omdat pasta
goedkoop, voedzaam en lang houdbaar is, werd het
een enorme wereldhit!

SARDINIË

Niemand weet precies hoeveel
pastasoorten er in Italië worden
gemaakt, maar het moeten er
minstens 600 zijn. Bijna iedere regio
heeft zijn eigen pastavariëteiten.
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PASTA’S

CAMPANIA

penne
Oil & Vinegar: de pastaspecialist
Al onze pasta’s komen uit Italië. Onze leveranciers gebruiken voor de bereiding
alleen harde tarwe, ofwel durumtarwe. Dat heeft een grotere korrel met meer
eiwitten dan gewone tarwe en kan meer water opnemen zonder dat het slap
wordt. Het begint met een deeg van tarwegries en water. Vervolgens wordt
dat door een mal geperst. Onze leveranciers gebruiken meestal koperen of
bronzen mallen. Die geven de pasta een wat ruwer oppervlak, zodat zij de saus
beter vasthoudt. Onze pasta’s worden daarna langzaam gedroogd bij een lage
temperatuur (tot 40 °C). Deze ambachtelijke bereidingswijze zorgt ervoor dat
voedingsstoffen en smaak beter behouden blijven. Tijd is smaak!
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PASTA KOKEN
OP ZIJN
ITALIAANS

• Gebruik een grote pan met veel water. Anders
plakt de pasta aan elkaar.
• Voeg pas zout toe (naar smaak) als het
water kookt.
• Doe dan de pasta in de pan. Houd het vuur hoog,
zodat de pasta niet van de kook raakt!
• Voeg geen olijfolie toe, bij het afgieten
ben je die weer kwijt. Zonde!
• Giet de pasta af als hij nog een flinke bite heeft.
Dat noemt men “al dente”. Doe haar in de pan
met saus en laat even meekoken.
Zo wordt de saus beter opgenomen.
• Bewaar wat kookvocht en doe dit in de pan als
de pasta en saus er te droog uitzien. Door het
stijfsel in het kookvocht hecht de saus beter.
• Giet na het opdienen een mooie extra vierge
olijfolie over de pasta. In Italië staat altijd
olijfolie op tafel!

STROZZAPRETI AL
PEPERONCINO
INGREDIËNTEN
400 g Strozzapreti al Peperoncino
1 flesje Salsa della Mamma Arrabbiata
8 el Puglia Extra Vierge Olijfolie
80 g pecorino-kaas
1/2 bos verse platte peterselie
zwarte peper
zout
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PASTA COMBINEREN
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Grote, dikke pastasoorten zoals
tortiglioni en rigatoni smaken beter
met rijke, volle sauzen. Dunnere
pastasoorten, zoals spaghetti,
tagliolini en linguine, combineren
goed met lichte, roomachtige
sauzen. Eigenlijk is spaghetti
bolognese, ’s werelds beroemdste
pastaschotel, geen authentiek gerecht. Een Italiaanse kok zou nooit
een dikke saus (ragù) combineren
met zo’n dunne pasta! Grote, stevige pastasoorten zijn heel geschikt
voor ovengerechten. Denk maar
eens aan canneloni en lumaconi!

Breng de Salsa della Mamma Arrabbiata
aan de kook. Breng verder op smaak met
zout en zwarte peper. Kook de Strozzapreti al
Peperoncino zoals staat aangegeven op de
verpakking. Schep de strozzapreti met wat
kookvocht uit de pan bij de saus. Breng het
geheel aan de kook en roer regelmatig. Hak de
peterselie en meng door de pasta. Bestrooi de
pasta met pecorino en besprenkel met Puglia
Extra Vierge Olijfolie.
*De onderstreepte producten zijn verkrijgbaar bij Oil & Vinegar.

TROFIE
TAGLIATELLE
ALL’UOVO
In het deeg voor deze
pasta zijn ook eieren
verwerkt. Die maken de
slierten lekker soepel.

Deze pastasoort komt uit Ligurië, de streek rond Genua. Daar
worden ze meestal gegeten met de beroemde pesto alla genovese.

LUMACONI TRECOLORI
Deze pasta ontleent
haar mooie kleuren aan
natuurlijke ingrediënten:
tomaat en spinazie.
Geweldige pasta om
te vullen!

LINGUINE AL
VINO ROSSO
Unieke pasta met
rode wijn! Smaakt
fantastisch met
uien en kaas,
bijvoorbeeld
Gorgonzola.

STROZZAPRETI
Deze gedraaide
rolletjes zijn genoemd
naar het kraagje van
de priestertuniek: de
priesterwurger. Van
origine afkomstig uit
Emilia-Romagna.
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